
In vrome herinnering aan 

ANTONIUS HENDRIKUS IJLAND 
echtgenoot van 

Maria Berendina Johanna Krabbe 
Hij werd geboren te Beuningen 30 juli 1906. Nog 
voorzien van het H. Oliesel overleed hij 7 maart 
1979 te Denekamp. 
Op 10 maart d.a.v. hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd in het parochieel kerkhof aldaar. 

"Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken 
wordt, heeft God al een vaste woning bereid in de 
hemel voor hen die Hem liefhebben ; want door de 
dood wordt ons leven tiJdelijk wel veranderd maar 
in eeuwigheid niet ongedaan gemaakt". Het is één 
van de gedachten uit de Liturgie voor overledenen 
waarmee onze Moeder-Kerk haar kinderen bege· 
leidt bij de laatste gang naar het kerkgebouw en 
afscneid neemt van een gelovig christenmens aan 
deze zijde van het graf. 
Tegelijkertijd houden deze woorden een welkom 
voor het nieuwe Leven in. Wij zijn bedroefd om het 
heengaan van onze geliefde echtgenoot en vader, 
vooral ook omdat 't zo plotseling gebeurde: w ij had· 
den hem zo graag nog een aantal jaren van welver· 
diende rust temidden van ons gegund. Wij kunnen 
ons echter ook getroost voelen door de herinnering 
aan een oprechte en fijne mens; een voorrecht zó 
iemand bij ons te hebben gehad. Daardoor leeft hij 
bij ons verder; maar vanuit ons geloof weten wiJ 
bovendien dat hij eeuwig voortleeft bij God: 
Al was zijn sterven plotseling: De Heer heeft zijn 
dienaar niet onvoorbereid aangetroffen; omdat zijn 
hele leven tn groot geloof gericht was op God. Z ijn 
sterven was zó de doorgang en overgang naar de 
Hemel bij God, dáár leeft hij nu eeuwig verder. 
Mijn lieve vrouw en kinderen, kleinkinderen, fami· 
lieleden en vele vrienden: Ik ga jullie nu verlaten : 
weest hartelijk bedankt voor alle zorg en liefde, 
sympathie en medewerking die ik van jullie allen 

mocht ondervinden, het heeft mij enorm veel goeds 
gedaan I De liefde tot elkaar en de liefde tot God 
houden de belofte in tot een gelukkig wederziens 
bij God. Daarom : Vaartwel en tot wederziens. 

Wij, die hem kenden en liefhadden, bidden: Heer, 
geef hem de eeuwige rust an Uw vrede. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlij 
den van onze beminde echtgenoot, vader, behuwd
vader en opa betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Denekamp, maart 1979 
Pr. Bernhardstraat 34 

Fami lie ljland-Krabbe 

J. BENNEKER - koster - Denekamp 




